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Evenementen data

Het is bijna weer zover! Onze jaarlijkse ledendag en we
hebben weer enorm ons best gedaan om voor jullie een
leuk, leerzaam en gezellig programma te maken.

Dit jaar kun je de Copa Caballo Español, onze onderlinge
wedstrijd, tevens rijden voor officiële KNHS punten!! Er
zijn ereprijzen voor de beste combinaties per klasse; alle
resultaten worden omgerekend naar percentages (%). De
combinatie met het hoogste percentage wordt de club-
kampioen en wint de 2016 editie van de:

‘Copa Caballo Español’

Winnaar vorig jaar: Daniële Fiene met Lorenzo WH

Bent u Doma Vaquera ruiter, werkt u graag met u paard
aan de hand of aan de lange teugel, kunt u vrijheidsdres-
suur laten zien, of een prachtige Kur op muziek? Vergeet
u dan niet op de te geven voor de Horse Got Talent
wedstrijd op de ledendag van 12 juni!!!
Tijdens deze wedstrijd kan en mag alles!! Verkleed, alle
disciplines en naar eigen invulling met een of meerdere
deelnemers tegelijk het mag allemaal!!

12 juni Ledendag!!

● 12 juni, Ledendag, Lunteren

● 9 Juli, Feria de Amsterdam, Amsterdam

● 7 aug, Horse & Outdoor, Almere

● 13-14 aug, WE oefenwedstrijd, Stuifzand

● 9 t/m 11 sept, Horse Event, Ermelo

● 17-18 sept, Premiekeuring, Heeze

Ledendag

Special!
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12 juni ledendag - vervolg

Doma Vaquera
Mieke Hylkema geeft uitleg en een demonstratie
over training van het paard. Mieke is inmiddels
een bekend gezicht als het om Doma Vaquera en
rijden met de Garrocha gaat.

Mieke Hylkema en Isolda

Ellen Schuthof
“Het opleiden van het Spaanse dressuurpaard”
is de demonstratie die Ellen Schuthof geeft.
Ellen brengt meerdere Spaanse paarden suc-
cesvol uit in de dressuur.

Ellen Schuthof en Doncel de Aimaran

Marjan de Bock-Smit
Marjan zal met haar zwarte merrie een demon-
stratie “lange teugel” geven.

12 juni ledendag - vervolg

Fritz Krümmel
Als Special Guest hebben we dit jaar Fritz Krüm-
mel uit Duitsland. Fritz is een zeer actief in
meerdere takken van sport met Spaanse paar-
den, zoals dressuur, het werk met de Garrocha
en Working Equitation. Tevens is hij een graag
geziene showruiter op evenementen. Naast zijn
shows/demo’s is het beperkt mogelijk om u op
te geven voor lessen tijdens deze dag.

Frtiz Krümmel

Visibre team
Nikki van Olst, o.a. schrijfster van het boek
“Vrijheidsdressuur, meer dan een kunstje” en
trainster van verschillende rassen zal een de-
monstratie geven in vrijheidsdressuur.

Nikki van Olst en Django
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12 juni ledendag - vervolg

Helpende handjes gezocht
tijdens de ledendag!
Ringmeester, schrijver en
nog veel meer! Wil je hel-
pen? Geef je dan op bij
Cyrina van Beveren
cbeveren@hotmail.com

12 juni ledendag - vervolg

Marjan de Bock-Smit en Indiana

Marathon met 4-span PRE
Loek Kramer zal een demonstratie geven met
zijn een 4-span PRE’s!!

Sevillanas
Natuurlijk mogen onze Sevillana danseressen
niet ontbreken en houden we aan het eind een
Feria met danseressen en paarden (deelnemers
mogen meerijden!)

Sevillanas

Ook is er een groot strodorp met vele standjes
voor kleding, benodigdheden en (Spaans) eten
en natuurlijk onze 2e hands stand waar iedereen
zijn overtollige ruitersport benodigdheden kan
verkopen.

http://www.andalusier-vereniging.nl/ledendag

www.andalusier-vereniging.nl

Email: info@andalusier-vereniging.nl

PRE stamboek NL:
www.pre-stamboek.nl

Contact gegevens

FACEBOOK

Wist je al dat wij ook een facebook pagina
hebben? Alle aankondigingen en eerste nieuw-
tjes zijn daar te vinden.

Dus LIKE ons op Facebook!
www.facebook.com/vvhspn

Aanlevering kopij Pura Pasión

Aanlevering kopij volgende Pura Pasión!
10 juli 2015 is de sluitingsdatum voor het aanle-
veren van kopij voor de volgende editie van ons
verenigingsblad Pura Pasión.

Wij lezen en plaatsen graag verslagen en beleve-
nissen van b.v. een evenement of wedstrijd waar
u bent geweest. Dus heeft u iets leuks, grappigs
of moois meegemaakt met uw paard, schroom
niet om in de pen te klimmen en stuur het
eventueel met foto’s naar
info@andalusier-vereniging.nl

Adverteren in ons verenigingsblad Pura Pasión?
Kijk gauw op onze webstite.
http://www.andalusier
vereniging.nl/adverteren.html
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